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Convite à União
Temos insistido na necessidade de elaborarmos um conjunto de medidas imperiosas, que superem a desorientação e perplexidade que atingem o aposentado BB, em
face do assédio ao patrimônio previdenciário da PREVI. Veja Editorial na pág. 02.
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Doar sangue é
doar vida
Seja um
doador e cadastre-se como
doador na AAPBB.

Novo Livro de
Trigueiro
Nosso amigo e ex-Presidente da
AAPBB, Carlos Trigueiro, está lançando seu
novo livro: Meu Brechó de Textos, pela
Editora 7 Letras, sendo que, desta vez, a
distribuição será limitada aos livreiros parceiros de sua nova Editora. E é Trigueiro
quem nos diz que seu “Brechó” é uma
“coletânea contendo aforismos, poemas,
crônicas e ensaios”, entre outros percursos criativos que nós, seus leitores cativos,
afirmamos serem reveladores do talento
diversificado do autor, fato reconhecido
pelo público, que o festeja, e pelos críticos, que o respeitam. Informações sobre
pontos de venda no telefone 2540-0076.
Sucesso, Trigueiro!

Grupos de Vivências
Venha compartilhar experiências, discutir questões atuais, relembrar histórias
do BB ou outras conquistas. Temas relacionados à saúde, família e comportamento
– assim como práticas para ativar a memória, a atenção e o humor – serão conduzidos pela Psicóloga Helena Meira Garcia,
com experiência de dezenove anos junto
a grupos de idosos. Ligue para 2232-7561
e saiba mais.

Vice Eleito na AGO
O colega Carlos
Antonio Neves Bezerra (na foto) foi
eleito, na AGO de
21 de novembro,
nosso
Vice-Presidente de Seguros,
em lugar do amigo Noé Fernandes
Marques Neto – figura prestigiada no
BB, onde cumpriu
missões de relevo e nas quais exibiu desempenhos brilhantes – que, infelizmente,
teve que se afastar por motivo de saúde.
Quanto a Carlos, em rápido retrospecto,
diríamos que é formado em Engenharia
Mecânica e tomou posse no BB em 1975,
na Agência Centro-Rio (FUGAR e PISEP),
esteve na DG-PASEP, transferindo-se, mais
tarde, para a Área Internacional (GAGEX,
DIREX e DIRAI), de onde saiu, quando o
Departamento foi para Brasília. Trabalhou,
ainda, no CEASP, bem como nas Agências
Mercado de Madureira, Carioca-Rio e aposentou-se na Agência Zona Sul. Muito estimado e reunindo experiência diversificada,
Carlos foi recebido na AAPBB com alegria
e chegou-nos em boa hora, exatamente
quando estamos procedendo a várias alterações na entidade. Por isso, acolhemos
o amigo com prazer e lhe damos nossas
boas-vindas.

E leia ainda:
•CASSI - Informes
•Concurso Crônicas (2º lugar)
•Visitadores em ação
•Nosso Site

Que a doce Paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos.

Informativo
AAPBB
CASSI

EDITORIAL

União de Forças para o
Entendimento
Cada dia mais nos convencemos
da certeza da ideia de que somente se
unirmos todas as forças de oposição,
num trabalho conjunto e planejado a
se realizar Brasil afora, poderemos obter resultado em nossa luta pela defesa dos direitos e interesses dos Participantes da PREVI. E, assim pensando,
a AAPBB resolveu bater às portas do
Legislativo propondo à Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa que coordene um debate sobre
lacunas da legislação a respeito da
Previdência Complementar Fechada,
não obstante continuemos, também,
nossa luta junto ao Poder Judiciário,
sempre na busca de convencimento

junto ao Banco do Brasil para que discuta aspectos fundamentais, como: a)
que se firme um acordo de parceria
Patrocinador/Participantes, que preveja uma correção de rumos; b) que
o Corpo Social retome os poderes de
gestão do patrimônio previdenciário
administrado pela PREVI, de que o
Banco se apropriou; c) que o Banco
confie no compromisso da PREVI de
dar-lhe preferência no depósito dos
recursos disponíveis; e d) que o Banco
dê ao participante a confiança de que
irá respeitar seu compromisso com a
legislação previdenciária complementar. Por aí estaríamos avançando, muito, rumo ao esperado entendimento.

CASSI

Realizou-se em Brasília, nos
dias 24 e 25 de outubro passado, o
VI Encontro de Conselhos de Usuários, que reuniu Coordenadores de
todos os estados. Na oportunidade foram criados cinco grupos de
trabalho, cabendo-lhes discutir os
cinco assuntos em pauta, ficando
estabelecido que as propostas resultantes seriam examinadas pela
CASSI, que apresentaria conclusões
no próximo encontro. A AAPBB foi
representada no evento pelo nosso
Vice-Presidente Douglas Leonardo,
que é Coordenador do Conselho de
Usuários do Rio de Janeiro.
AAPBB

Visitadores em
Ação

Informes
•Em novembro, a CASSI inicia a segunda etapa da regularização da cobrança de algumas coparticipações
por uso do Plano, não cobradas no
período de 2003 a 2012. O valor corresponde à coparticipação devida
pelo titular e dependentes em eventos específicos não cobrados na época, sem acréscimo de juros ou qualquer atualização monetária. Serão
cobradas, agora, coparticipações que
ultrapassam R$ 50,00 – aquelas abaixo desse valor foram descontadas em
agosto. O total devido soma R$ 32,8
milhões e se refere à coparticipação
de 113,4 mil associados ao Plano.
A maioria dos participantes (96,1 mil,
que representam 85%) será cobrada
em uma única parcela, que não ultrapassa o limite de 1/24 do salário. Esse
público ajudará a liquidar 64% da dívida com coparticipação. Aos que tiverem pendentes valores superiores, a
cobrança será parcelada e os débitos
mensais também não ultrapassarão
esse limite. Aproximadamente 90% da
dívida serão liquidados em até quatro
parcelas, atingindo 97,29% dos que
têm essa pendência com a CASSI.

Encontro Nacional
de Conselhos de
Usuários

•
A partir de agora, você, associado, receberá mensalmente, um
lembrete no seu e-mail para verificar
a utilização do seu plano, com as
cobranças de participações e outros
lançamentos feitos pela CASSI na sua
folha de pagamento ou conta corrente. Lembramos que o extrato de utilização passará por reformulações para
facilitar o acompanhamento e a compreensão das informações.
•
A CASSI credenciou o Centro
Médico Adventista Silvestre, que realizará atendimento na Rua 19 de Fevereiro, 140, em Botafogo. Seu grande
diferencial será o Pronto Atendimento
de Urgência 24 horas, inclusive em Pediatria, além de oferecer consulta com
especialidades médicas (como Ginecologia e Obstetrícia, Endocrinologia
e Metabologia, Urologia, Pneumologia, entre outras) e exames (Ultrassonografia, Raio X, entre outros). Este
credenciamento deve facilitar acesso
rápido aos serviços de participantes
da CASSI, que moram na Zona Sul,
sem necessidade de deslocamentos
a hospitais. Central de marcação de
consulta e exames: (21) 3034-4000.

2

Levantamento realizado pela
visitadora Marta Mendonça, secretária do Grupo de Visitadores, e relativo às visitas no período de janeiro
a outubro de 2012, indica um total
de 394 assistências a pacientes. Em
outubro, foram 39 visitas, todas,
apenas, no Hospital São Vicente de
Paulo. Reiteramos o convite para
que novos voluntários nos procurem pelo telefone: 2232-7561. Contamos com sua participação.
Utilidade Pública
A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE-RJ) tem como missão institucional atuar no campo da
prevenção e da deficiência, além de
promover a educação e a inclusão social da pessoa com deficiência. Dispõe
de um Centro de Triagem, onde o deficiente é avaliado; oferece programas
de reabilitação, habilitação e inclusão
social para crianças, jovens e adultos;
além de um Centro Integrado de Educação e Trabalho, reconhecido pelo MEC.
Conheça este trabalho. APAE: Rua Bom
Pastor, 41 – Tijuca, e Rua Pref. Olímpio de Melo, 1540 – Benfica. Telefone:
2978-88.

Informativo
AAPBB
AAPBB

Pensando Sempre no
Associado
Prestes a completar catorze anos
de atividade, a AAPBB não perdeu de
foco sua preocupação principal de
trabalhar em favor dos associados.
Essa luta constante em defesa dos
direitos dos aposentados junto à CASSI e à PREVI o associado tem podido
acompanhar através das matérias que
temos divulgado, quer neste informativo, quer em nosso site, e ainda através de envio de e-mails. E podemos
dizer que não foi pouco trabalho, pois
nos batemos insistentemente contra a
Resolução CGPC 26/2008, que “doou”
ao Banco do Brasil R$ 7,5 bilhões, correspondentes à metade da Reserva
Especial do superávit da PREVI. Temos
atuado arduamente também em conjunto com outras entidades de funcionários do BB contra as condições prejudiciais da norma do CNPC que trata
da Retirada de patrocínio dos Fundos
de Pensão e os resultados se fizeram

sentir, pois este órgão aceitou examinar as propostas das associações. Em
21/11/12, a Assembleia Geral aprovou
a criação do cargo de Vice-Presidente de Atividades Sociais, tendo sido
eleito para ocupá-lo o colega Douglas
Leonardo Gomes, atual Coordenador
do Conselho de Usuários da CASSI-RJ.
As atribuições do novo Vice-Presidente serão as seguintes: a) auxiliar o
Presidente no cumprimento de suas
atribuições; b) coordenar e controlar os serviços relacionados às áreas
cultural, educacional e de lazer; c)
coordenar e controlar as atividades
desenvolvidas pelos Visitadores Hospitalares, encaminhando ao VP de
Assuntos Assistenciais dúvidas, pleitos e reclamações de colegas hospitalizados; d) assistir os associados
no encaminhamento de providências
junto à CASSI e PREVI, por ocasião do
falecimento do cônjuge, em harmo-

nia com os VP´s de Assuntos Assistenciais e de Assuntos Previdenciários, respectivamente; e) desenvolver
projetos dirigidos especificamente ao
atendimento de pensionistas; f) promover palestras, encontros e debates,
relacionados a assuntos ligados a sua
área de atividades.
Como se vê, teremos muito trabalho pela frente e o Douglas está entusiasmado com suas novas funções.
Para tanto, estamos preparando um
pequeno auditório em nossa sede,
com cadeiras novas; trocamos toda
a velha fiação para viabilizar a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e providenciamos a aquisição também de retroprojetor e tela
para apoio a palestras e cursos.
Vamos, portanto, a partir de 2013,
começar uma nova etapa nas atividades da AAPBB, de maior aproximação
com o associado, através de ações
que serão desenvolvidas pelo novo
Vice-Presidente.
Contamos com sua participação, associado.

Serviços

CONVÊNIO AAPBB – PRIMAVIDA PLANOS ODONTOLÓGICOS
(Condições especiais para associados e dependentes)

Estamos lançando um importante
convênio para benefício de nossos associados, seus dependentes e agregados, válido tanto para aposentados e
pensionistas, como para funcionários
da ativa do BB. Trata-se de parceria
entre a AAPBB e a empresa PRIMAVIDA Planos Odontológicos, que possui
rede nacional de consultórios e clínicas odontológicas. À opção do associado estão disponíveis dois planos:
o Plano Clássico, com mensalidade
de R$ 14,50 por pessoa, e o Plano Inter, com mensalidade de R$ 24,00. Ao
contratar o Plano Clássico, de ampla
cobertura, você terá direito a Consultas, Cirurgias, Obturações, Tratamento de Canal, Tratamento de Gengiva,
Próteses (conforme legislação ANS),
Odontopediatria, Radiologia, Preven-

ção e Urgências. Estas são apenas algumas coberturas do Plano Clássico,
que também constam do rol de coberturas do Plano Inter, e muito mais.
Quem pode participar? Associado da
AAPBB, cônjuge, companheiro (a), filhos menores de 21 anos (solteiros,
sem renda própria) ou aqueles com
até 24 anos, cursando o terceiro grau.
São também elegíveis, assim considerados agregados: pai e mãe do usuário titular, sogra viúva ou solteira, irmãos solteiros, filhos inválidos acima
de 24 anos, netos e demais familiares
do titular. As mensalidades serão descontadas em folha, no caso de aposentados e pensionistas.
Notícia também importante: o
associado poderá contratar, a custo
flexível, Seguro de Acidentes Pes-
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soais para os casos de morte ou invalidez permanente total ou parcial,
sem limite de idade.
Para sua comodidade, informamos que um Agente da AAPBB irá
fazer contato para solicitar agendamento de visita de esclarecimento
sobre os dois produtos. Caso queira, desde logo, receber informações
adicionais, ligue para (21) 2509-0601
ou 2507-8917, ou utilize o endereço
atendimento@megavida.com.br
Se você já tiver o seguro de Vida
MegaVida, da AAPBB, o seguro de
acidentes pessoais complementará as coberturas existentes, caso
ocorra morte acidental ou invalidez
permanente total e/ou parcial por
acidente, no caso de eventuais sinistros.

Informativo
AAPBB
Serviços

Convênios
Além do convênio reiteradamente divulgado no Informativo
bimestral da Associação com a empresa “VIDA-Emergências Médicas/
UTI-Móvel” – que já protege cerca
de 1.600 vidas de nossos associados e seus familiares – a AAPBB teve
oportunidade de assinar convênios
com as seguintes entidades:
CERTO ODONTOLÓGICA – Com enfoque destacado em cirurgias bucomaxilares, implantes dentários e
próteses sobre implantes, oferece
desconto de 20% para nossos associados. Rua Pareto, 8 – Tijuca, juntinho à Praça Saens Peña. Telefones:
2264-8658 e 2567-8132.
ODONTO IMAGEM 45 – Especializada em radiografias odontológicas.
Praça Saens Peña, 45 sala 1403. Tel.
3477-0072 – Desconto de 10%.
ÓTICA SAENS PEÑA LTDA – É uma
ótica “Zeiss Meinter Haus” (lentes Zeiss disponíveis em poucas
casas do Rio, sendo especializada
em Varilux). Rua Conde de Bonfim,
352/204, junto à saída do Metrô.

Atende também na sua filial no Centro de Araruama, na Região dos Lagos. Rua Major Félix, telefone (022)
2665-5837 – Desconto de 15%.
GILTUR PASSAGENS, HOTÉIS E TURISMO LTDA – Empresa tradicional e
muito conceituada no mercado, dispondo de atendentes qualificados.
Presta serviços, promove excursões
e organiza pacotes turísticos, no
país e no exterior, oferecendo aos
associados da AAPBB descontos de
20%, à vista, e 10%, para quitação
em dez parcelas (atendimento diretamente na loja).Telefone p/contato: 2568-8344.
HARMONYA SÊNIOR – SPA DA LONGEVIDADE – Espaço multiprofissional, que busca otimizar o funcionamento da mente e recuperar as
condições físicas do idoso, visando
a sua saúde e bem-estar. Oferece
aos associados da AAPBB descontos
em todos os serviços. Informe-se:
Estrada dos Bandeirantes, 20.008,
Vargem Grande – Rio de Janeiro (RJ).
Tels: 2441-8150 e 2442-6836. Site:

AAPBB Contrata Escritório
de Advocacia
Contrato de Prestação de Ser-

Escritório. Os serviços prestados

viços Advocatícios foi fechado com

abrangerão as áreas cível, trabalhis-

o Escritório Ribeiro e Navarro Ad-

ta, juizados especiais, responsabili-

vogados Associados. O objetivo é

dade civil (direito do consumidor),

prestar serviços gratuitos de infor-

imobiliário (compra, venda e regu-

mação e consultoria sobre assun-

larização de imóveis), inventários

tos pertinentes à área jurídica em

e testamentos. Atendimento: 2ª a

geral, individualmente, aos associa-

5ª-feira, 11 às 16h, na Rua Senador

dos da AAPBB. Todavia não cobre

Dantas, 117, grupo 1011 – Centro –

certidões, custas, taxas judiciais e

Rio de Janeiro (RJ). Em urgências,

extrajudiciais, autenticações, reco-

agendar horário especial. Telefo-

nhecimento de firma e cópias, que

nes (21) 2240-2233 ou 2232-7561

serão acertados entre associado e

(AAPBB).
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www.harmonyaseniorspa.com.br.
IMAGEM CULTURAL – Desconto
de 10% na promoção de cursos e
eventos em atividades culturais. Av.
13 de Maio, 45 grupo 1702/1703 –
Centro – Rio de Janeiro (RJ). Tel.
2220-5243. Mais informações no
site www.aapbb.org.br.
VIDA UTI-MÓVEL – Filiando-se a
este convênio, o associado terá
atendimento médico de emergência, durante 24h/dia, através de
ambulância dotada de UTI. Isso
diz respeito à sua saúde e à de
sua família. Ligue p/AAPBB – 22327561/2509-0347.
PRIMAVIDA – Planos Odontológicos – Assistência odontológica para
associados, dependentes e agregados, a preços módicos.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RIBEIRO E NAVARRO – Presta serviços
gratuitos de informação e consultoria sobre assuntos pertinentes à
área jurídica em geral aos associados da AAPBB. Ligue p/2240-2233
p/agendar atendimento.

Doadores de
Sangue
Nossa entidade criou um cadastro de doadores entre colegas,
familiares e amigos para eventuais
transfusões. Temos normas para
doadores e beneficiários, sob segurança, e lisura no serviço. Se você
ou alguém de suas relações puder
participar fale com a AAPBB: tel.
2232-7561.

Venha
Conhecer-nos!
A AAPBB está às suas ordens.
Como temos divulgado, seguidamente, nosso site está habilitado a
fornecer-lhes toda história da instituição, compromissos assumidos e sua
linha de atuação. Visite-nos. Estamos
no www.aapbb.org.br.

Informativo
AAPBB
AAPBB

AAPBB Realiza AGE e AGO
Em 21/11/12, consoante
Edital distribuído aos
associados em 15/10/2012, a
AAPBB realizou, na sede da
AABB-Lagoa, a Assembleia
Geral Ordinária estabelecida
nos Artigos 14-b e 16 do
Estatuto Social.

Seguindo a pauta do Edital, foi
submetida à apreciação da assembleia a chapa única de candidatos
aos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, que irão dirigir a Associação no período de 01/01/2013 a
31/12/2014, e que foi aprovada por
unanimidade dos presentes, a saber:
a) Diretoria
Presidente – José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Administrativo – Mário José Soares Esteves
Vice-Presidente de Assuntos Assistenciais – Celso de Medeiros Drummond
Vice-Presidente Adj. de Assuntos As-

sistenciais – Mário Magalhães de Sousa
Vice-Presidente de Desenvolvimento –
João Gomes André
Vice-Presidente Adj. de Desenvolvimento – Antonio Carlos Monteiro
Vice-Presidente Financeiro – Cid Mauricio Medina Coeli
Vice-Presidente de Seguros – Carlos Antonio Neves Bezerra
Vice-Presidente Adj. de Seguros – Felisberto Soei Furuguem
Vice-Presidente de Atividades Sociais –
Douglas Leonardo Gomes
b) Conselho Fiscal
Titulares – Alcides Lustosa Prazeres,
Luiz Gonzaga Burza e Rubem de Cassia
Venancio.

Após o encerramento da AGO,
passou-se à realização da Assembleia
Geral Extraordinária, convocada, por
Edital de 15/10/2012, conforme Artigos
13-a, 15 e 16, do Estatuto Social. Submetida à apreciação da Assembleia,
foi aprovada a criação na Diretoria da
AAPBB dos cargos de Vice-Presidente
de Atividades Sociais e Vice-Presidente Adjunto.

Serviços

UTI-Móvel 24h
A AAPBB sempre se preocupou em obter resposta para esta pergunta: Com quem
contar numa necessidade de atendimento
médico de emergência? Pela CASSI, temos
apenas como chamar uma ambulância,
que faz o simples transporte. O idoso, aparentemente, pode estar bem e, de repente, passar pelo susto de sentir dor intensa,
especialmente no peito. Também outros
imprevistos não escolhem hora nem local
para acontecer. O melhor é estar protegido

para os momentos difíceis de uma emergência
médica.
Esses os motivos que levaram a AAPBB a
firmar convênio com a empresa VIDA – Emergências Médicas, que atua no Rio e Grande Rio.
Pelo Convênio, nossos associados e seus
familiares poderão contratar atendimento médico emergencial, ao custo mensal de R$ 10,00
(dez reais), por pessoa, com direito a:
- Atendimento médico de emergência/urgência, no local;
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- Orientação médica telefônica, a qualquer
hora do dia e da noite;
- Equipe médica especializada para atendimento em ambulância dotada de UTI;
- Central de Emergência informatizada;
- Sem limite de idade ou de utilização ou carência.
Ligue para 2232-7561 ou 2509-0347 ou,
ainda, por meio do email aapbb@aapbb.org.
br e solicite a visita do agenciador autorizado.

Informativo
AAPBB
Crônicas

Concurso de Crônicas
Findo o concurso e conhecidos os dois vencedores, depois de publicarmos a crônica de Rui Xavier
Assunção, 1º colocado, agora, é a vez de Joaquim Rubens Fontes, que obteve o segundo lugar:

Troca Infeliz
O salão parecia novo, luxuosamente decorado, com motivos dourados e iluminação indireta. Tudo muito
bonito, confortável e moderno. Seis
caixas eletrônicas embutidas na parede, um balcão de vidro ao centro, as
caixinhas de formulários penduradas
no canto, sem necessidade de nenhum funcionário. Apenas o vigilante forte, escuro e bem uniformizado,
próximo à porta, observando o movimento dos clientes. Nada lhe fugia ao
controle.
Bastante tranquilo àquela hora da
manhã, no meio da semana.
A fila era pequena, somente umas
duas pessoas e todos os equipamentos funcionando. Nem pensei na fila
dos idosos, se logo ia poder sacar, pegar o extrato e dar o fora. Não tinha
mais que falar com o caixa, mostrar o
cartão do banco, me identificar. Cada
um se vira sozinho e resolve tudo o
que quer.
Coisas da tecnologia! Do progresso.
Muito bom para quem tem pressa, compromissos urgentes, mas para
o aposentado...
Era o preço a pagar pela eficiência
e a privacidade. Ia passar pela agência mais uma vez sem falar com seu

Ladeira, me informar das notícias da
filha dele, ou com a Gracinha. Nem
do resultado do vestibular do filho
do Mariano, que ia tentar Medicina
na Federal. Muito menos saber das
últimas promoções, transferências e
casamentos marcados. Bobagem! Saber para quê? Talvez o Ladeira nem
estivesse mais na supervisão e a Gracinha, coitada, até tivesse tido um
óbito.
Era um hábito pouco comercial,
mas nunca deixava de falar com os
colegas, de renovar a amizade de tantos anos, tantas campanhas juntos.
Bom rever aquelas mesas, as paredes
com o rodapé quebrado, os velhos arquivos descascados, o banheiro com
o cesto sempre cheio, os mesmos
avisos para jogarem o papel no vaso
e puxar a descarga. Dependendo do
movimento, até ganhava um cafezinho, ia poder conhecer o novo arquivo de talões de cheques e conferir a
reforma da copa. Dava para matar as
saudades, parecia remoçar. No meu
tempo...
Foi a moça de trás que me cutucou, mostrando a máquina vazia.
Devia estar com pressa, com certeza
funcionária de alguma loja por perto.
Gorda demais para meu gosto, e de

“Críticas e sugestões: Av. Rio Branco, 185 – ss/611 e 612 ou pelos
telefones 2232-7561, 2509-0347.”

Rede de Comunicação
ao bom resultado de nosso trabalho.
Para outros contatos, procurem-nos na
Av. Rio Branco, 185/611 e 612 - Centro –
Rio (RJ) – CEP 20040 - Tel.: 2232-7561 e
2509-0347. E-mail: aapbb@aapbb.org.
br Conheça nosso site: www.aapbb.
org.br E saiba que estamos no Google. Basta clicar AAPBB. Antecipamos
agradecimentos pela colaboração.

Teste

Vamos Pensar?
Se três gatos matam três ratos
em três minutos, quanto tempo
levarão cem gatos para matar
cem ratos?
Resposta: três minutos

Com o propósito de manter os
associados sempre bem informados
sobre os assuntos mais recentes de
seu interesse, solicitamos informarem
à AAPBB seus endereços eletrônicos.
Com isto estaremos ampliando, de
forma significativa, nossa rede de comunicação e incrementando a troca
de ideias e sugestões tão necessária

tênis sujos, calças jeans esfiapadas,
blusa apertada, mostrando um pedaço dos peitos grandes e uma tatuagem horrível no ombro direito. Gosto
não se discute, mas tem gente que
não sabe mesmo escolher a roupa
para vestir.
Pronto! Minha vez de chegar ao
caixa eletrônico. Começava a agonia.
Pendurar a bengala no balcãozinho,
ajeitar os óculos na cara, pegar o cartão magnético, ler aqueles botões
todos e ainda ter de lembrar da senha, que havia trocado o aniversário
da patroa e não sei onde anotei. E o
pior, todo mundo avisando para ter
cuidado com os safados rondando
junto das máquinas, querendo pegar
a senha da gente. Dá até medo. De
suar frio.
Que jeito, se tenho de enfrentar
mesmo?
Tudo pronto. Menos de cinco minutos. Agora é só guardar direito o dinheiro, pôr o cartão na carteira, colocar de volta os óculos na caixa e pegar
a bengala, que sempre me esqueço!
E sair, sem despedir de ninguém, que
o vigilante nem olha para meu lado,
nem sabe quem eu sou.
Não sei quem pediu para trocar a
felicidade pelo progresso.
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Informativo
AAPBB
NOSSOS PROSADORES

NOSSOS POETAS

Nós Dois

Abono-Assiduidade

Alexandre Caminha de Castro Monteiro

¨Pimenta nos olhos dos outros é refresco”
(Segundo a finada minha mãe)

Eles formam um casal de velhos
Que se respeitam e se amam
Apaixonadamente.
É certo que ambos tiveram
dúvidas, problemas, concorrentes
até o dia D
em que as duas metades justas
sentiram juntar-se
amorosamente.
Suas peles, seus cheiros e arfares
na verdade se atraem e se pressentem
se doam e se unificam
na divindade do êxtase
completamente.
Nos dias iluminados ele tem dúvidas
sobre se ela é demais para si
ou se é ele que não a merece.
Mas indaga ao CRIADOR que responde:
Vocês são parceiros de metades
justas.
Infinitamente.

Nosso Site
Lembramos que nosso site se
encontra no ar e vimos cuidando
para que seja um novo encontro
da AAPBB com seu associado. Nele
exibimos a instituição, expondo
seu histórico, objetivos, métodos
de trabalho e breve teremos outras
novidades. Acesse www.aapbb.org.
br .

Ciduca Barros

Entre os direitos do trabalhador,
estabelecidos na CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), existe o abono
-assiduidade. Esse abono corresponde
ao direito de o empregado ter determinados dias de folga para cada ano
trabalhado, e não precisamos ressaltar aqui como é útil a interrupção da
atividade do trabalhador para resolver
seus problemas pessoais.
Nós que servimos ao Banco do
Brasil, usufruímos também desse legítimo direito trabalhista. No entanto,
muitas vezes, havia dificuldades em
gozarmos das nossas merecidas folgas, porque nossa pretensão, às vezes, se chocava com as necessidades
do Banco. E este conflito de interesses, usualmente, causava desconforto
entre as partes.
Este causo é justamente sobre
essa dificuldade.

Um colega, sob a alegação de
que sua mãe estava doente, requereu
à sua agência a utilização de alguns
dias de abonos para cuidar de sua genitora. Provavelmente, a agência estava com déficit em seu quadro funcional, o que levou o gerente a indeferir
seu pedido e ainda acrescentar:
- Para que utilizar abonos alegando que sua mãe está doente? Você é
médico?
O colega, ferido em seus interesses e achando-se injustiçado, nervosamente, perguntou:
- Então, quer dizer que, quando
sua mãezinha morrer, o senhor não
vai utilizar abonos?
- Claro que eu vou! – disse o gerente. Por que motivo eu não usaria?
- E o senhor é coveiro?
(Trecho extraído do livro “Trapalhadas
Bancárias”. O autor é aposentado BB.)

Obituário
É com pesar que comunicamos ao Quadro Social o falecimento dos associados Doris Dávila Dias de Lima, Fernando Carlos Dias Ferrugem, Raymundo Freire do Rosário, Antônio Augusto Pinheiro da Silva, Nilo Ferreira Bastos,
Maria Isabel Moreira Martins, Mauricio Carrilho da Fonseca e Silva, Eugênio
Carlos de Aguiar, Adelson Guimarães Cocchiarale, José Antônio de Santa
Rosa, Dalton Carlos da Fonseca, Wander Coimbra de Resende, Paulo Pinheiro
Chagas, Thea Thereza Diniz, Severino Marques de Oliveira, Alvaro Eduardo
de La Roque, Anezio de Souza Araujo, Antônio José de Moraes Mello e Jose
Francisco Gurjão de Mello. Aos familiares, apresentamos sinceras condolências.

EXPEDIENTE
Diretoria
Presidente:
José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Administrativo:
Cid Mauricio Medina Coeli
Vice-Presidente Adjunto:
Mario José Soares Esteves
Vice-Presidente de Assuntos
Assistenciais:
Celso de Medeiros Drummond
Vice-Presidente Adjunto
Douglas Leonardo Gomes
Vice-Presidente Adjunto de

Assuntos Previdenciários:
Mario Magalhães de Sousa
Vice-Presidente de Desenvolvimento:
João Gomes André
Vice-Presidente Adjunto:
Antonio Carlos Monteiro
Vice-Presidente Financeiro:
Milton Carlos Ribeiro
Vice-Presidente de Seguros:
Noé Fernandes Marques Neto
Vice-Presidente Adjunto:
Felisberto Soei Furuguem
Diretores de Departamento
Assistência Social:

Douglas Leonardo Gomes
Marketing
Mario José Soares Esteves
Relações com Associados
Felisberto Soei Furuguem
Conselho Fiscal
Membros Efetivos:
José Gomes de Mello, Luiz Gonzaga Burza e Shiroshi Yoshiyasu
Membros Suplentes:
Alcides Lustosa Prazeres e Nei
Corrêa de Matos
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Projeto gráfico/editoração /
impressão: LL Divulgação Editora
Cultural Ltda
Redatores: Raymundo Gonçalves
da Motta, José Adrião de Sousa,
João Gomes André, Paulo Lima
Ribeiro, Celso de Medeiros Drummond, Milton Carlos Ribeiro, José
Correia Ribeiro, Getúlio da Silva
Pessoa e Douglas Leonardo.

